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Activiteiten 2021-2022 
 

 
▪ Winkeltje 

Hier kan men terecht voor cadeautjes, leuke presentjes, souvenirtjes  
of sjaals, mutsen, handschoenen en poncho’s gemaakt van wol van onze 
eigen schapen. Dit alles voor een leuk prijsje. 
 

▪ Nieuwe (binnen) horeca c.q. activiteitenruimte 
Het ontvangen van dementerende bejaarden, koffieochtend voor eenzame 
ouderen in de buurt, verhuur voor vergaderingen, lunches tijdens 
schoolvakanties (op aanvraag ook buiten vakanties mogelijk) of workshops. Bij 
slecht weer hieruit horeca aanbieden. 
 

▪ Verhuur boerderijzolder 
Voor het vieren van een verjaardag, babyshower tot aan een vergadering 
verhuren wij onze boerderijzolder. Deze boerderijzolder biedt tafels en stoelen, 
een speelhoek voor de kinderen en een beamer voor een presentatie.  
 

▪ Kinderfeesten 
Voor jarige worden er kinderfeesten georganiseerd. Deze zijn gericht op het 
contact tussen de kinderboerderijdieren en de mensen. Wij bieden 
verschillende kinderfeesten aan. Een feestje kan zelf samen gesteld worden 
met allerlei activiteiten, zoals pony rijden, dieren voeren, dieren knuffelen en 
meer. Ook bieden wij complete themafeestjes aan met o.a. de volgende 
thema’s: boerin, prinses, piraat en kabouter. De prijs per persoon van de 
themafeestjes zijn € 12,50, incl. siroop met boerencake. De prijzen van de zelf 
samen te stellen feestjes variëren van € 1,50 tot € 3,50 p.p. Een themafeest 
duurt 2 uur. De duur van een zelf samen te stellen feestje varieert naar wens.. 
 

▪ Schoolreizen 
Er zijn verschillende schoolreizen mogelijk. Hier staat het contact tussen mens 
en dier centraal. De schoolgroepen kunnen een eigen bezoek brengen of 
kunnen deelnemen aan een activiteit. Bij deelname aan een activiteit leren de 
leerlingen op een speelse en educatieve manier over onze boerderij. De 
doelgroep is vanaf 3 jaar. 
De KOW komt regelmatig op (eigen) bezoek, maar doen ook geregeld mee 
aan activiteiten. Tijdens de lammerperiode bieden we voor scholen in de 
gemeente Middelburg een gratis entree aan. 
 



▪ Rondleidingen 
Deze worden op aanvraag verzorgd.  
 
 

▪ Bezoek met dieren op locatie en op de kinderboerderij 
Voor verzorgingstehuizen, scholen, bso’s en woongroepen met mensen met 
een beperking bieden wij bezoeken met dieren aan. Wij gaan met kleine 
dieren, waaronder een konijn, cavia, kip en een muis op bezoek op locatie. 
Hierdoor komen de mensen in contact met de boerderijdieren. De dieren 
mogen op schoot of lopen los op tafel. Ook worden de bezoeken op de 
boerderij zelf verzorgt. 
 

▪ Ezelwandelingen 
De ezels, onder begeleiding van een boerderijmedewerker, verzorgen 
ezelwandelingen door het Meiveldpark. De ezels én de boerderijmedewerker 
leren de deelnemers beter kennen met een bakje koffie, thee of siroop en een 
poetsbeurtje voor de ezels. Daarna maken we wandeling van ongeveer 30 
minuten. Tijdens de wandeling maken we graag tijd voor een ezel selfie. 
De activiteit duurt in totaal 1 uur. Deelnemen aan deze activiteit kan vanaf 4 
jaar oud, kinderen onder de 12 jaar zijn welkom onder begeleiding van 
minimaal 1 volwassene per 2 kinderen. Een ezelwandeling boeken kan vanaf 
2 personen t/m 5 personen. 

 
▪ Dierverzorgingsworkshops 

Wij bieden o.a. voor gezinnen, vriendengroepen, jeugdzorg, dementerende 
ouderen of teambuilding binnen een bedrijf dierverzorgingsworkshops aan. 
Deze workshop duurt 1 uur lang, de tijden zijn in overleg. Wij passen het 
programma waar mogelijk aan op de wensen van de groep die de workshop 
volgt. Tijdens de workshop leren de deelnemers hoe een dier te verzorgen. De 
kosten zijn €25,00 per uur. In totaal kunnen er max. 10 deelnemers, van 
minimaal 4 jaar oud, deelnemen. 
 

• Boerderijclub  
Voor kinderen tussen de 5 tot 10 jaar bieden wij een boerderijclub, 2 x per 
jaar, aan. Per boerderijclub krijgen de deelnemers (max. 10 deelnemers per 
keer) in 6 lessen van 1½ uur informatie over de verzorging van de 
boerderijdieren. De deelnemers zullen in de praktijk onder begeleiding van 
een boerderijmedewerker de verzorging op zich nemen. Deze boerderijclub is 
mede opgezet, doordat wij met “helpende handjes” werken. Deze helpende 
handjes zijn vanaf 10 jaar pas welkom om te kunnen helpen op de boerderij. 
Hierdoor komt de doelgroep van 6 tot 10 jaar niet in aanmerking om als 
helpende hand te komen helpen op de boerderij. Vandaar dat hierdoor de 
boerderijclub o.a. is opgezet. 
 

▪ Ponyochtend 
De ponyochtend draait om een ochtend om pony’s. In totaal zijn er 4 
deelnemers welkom waar ze in per les leren over pony’s, de omgang, 
vachtverzorging, verzorging van voer en water en leren ze de stallen schoon 
maken. Ook leren de deelnemers de beginselen van pony rijden. De 
ponyochtend vindt plaats op zaterdagochtend van 10:30 uur tot 12:00 uur.  



 
▪ Activiteit op elke woensdag, zaterdag en zondag 

Op elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:30 uur – 16:30 uur 
(tenzij anders is aangegeven) is er een activiteit te doen op de boerderij. De 
activiteit die dan worden georganiseerd verschillen elke week, waaronder 
knutselen, speurtochten, dieren knuffelen, pony rijden, dieren voeren, 
dierenbingo e.a. activiteiten voor jong als oud. Ook op andere feestdagen 
en/of belangrijke dagen zoals o.a. dierendag wordt er een activiteit 
georganiseerd. Tijdens de vakanties op Walcheren is er elke dag een activiteit 
te doen. 
 

▪ Dagelijks aanbieden van knutselwerkjes 
Er kan altijd worden geknutseld of op ons erf bij de horeca of in onze schuur. 
Variërend van bloempotjes of houtwerkjes schilderen. Linnen tasjes of etuitjes 
inkleuren, placemats maken etc. 
 

▪ Spelletjes op het erf 
Er zijn verschillende fietsjes, karretjes en spelletjes beschikbaar op het erf die 
gratis gebruikt mogen worden. Hiernaast is er een spelletjeskar te huur. 
 

▪ Evenementen 
Tijdens belangrijke (feest)dagen zoals eerder genoemd worden er meerdere 
activiteiten georganiseerd. Jaarlijks verzorgen wij ons schaapscheerfeest en in 
vakanties zoals de voorjaarsvakantie en meivakantie worden er activiteiten 
georganiseerd, zoals een Burendag, NL-Doet, fietsoptocht tijdens Koningsdag 
of een Vossenjacht. 
 

▪ Samenwerking met andere bedrijven 
Wij werken samen met o.a. SWM, Speeltuin Meiveld, Wijkteam Middelburg-
Zuid. Met deze bedrijven organiseren wij op de boerderij als op locatie 
verschillende activiteiten, zoals een fietstocht op Koningsdag, zomerfestijn en 
picknick op het Meiveld. Met de Lions hebben we klusdagen en doen wij mee 
aan de prokkelweek van Philadelphia. 
 

▪ Samenwerking met de Zorgtafel (dagbesteding) 
Dit is een organisatie die werkt met cliënten (jong volwassenen) met een licht 
verstandelijk beperking,  langdurige psychische klachten en/of een zwaar 
getraumatiseerd verleden. De bedoeling is deze jong volwassenen weer een 
toekomst te gaan bieden, door middel van  een goede leefomgeving, zorgplan 
en dagbesteding.  
 

▪ Samenwerking met Doen & Zijn (afdeling van Sheerenloo) 
Deze cliënten gaan spulletjes voor ons maken die wij dan weer willen gaan 
verkopen in onze winkel. 
 
 
 


